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Den 5. marts 2019 

 

Information om udsættelse for mæslingesmitte 

Der er konstateret mæslinger hos et barn i Karise Børnehus. Barnet var smit-

somt med mæslinger i perioden fra ca. d. 19. februar til d. 25. februar 2019, 

hvor det nogle af dagene var i børnehuset. 

  

Hvad du skal vide 

Hvis en person har fulgt det danske børnevaccinationsprogram og er MFR-

vaccineret, kan personen regnes for beskyttet mod mæslinger. De fleste 

voksne født før 1975 vil have haft mæslinger og vil dermed være beskyttet 

mod sygdommen. Vaccinationsprogrammet blev iværksat i 1987. Vaccinati-

onsprogrammet omfatter et tilbud om vaccination, når barnet er 15 måneder 

gammelt, og når det er 4 år gammelt. 

 

Ikke-vaccinerede børn og yngre voksne tilhører derfor den mest udsatte 

gruppe for at få sygdommen. 

 

Mæslinger: 

Mæslinger er en akut virussygdom, der giver høj feber, hoste, forkølelse og 

øjenirritation. Efter 3-7 dage får man et storplettet udslet, der breder sig ned 

over kroppen. Man smitter indtil fem dage efter at udslettet er begyndt. Syg-

dommen er normalt overstået efter en uges tid, men man er ofte træt og uop-

lagt i længere tid bagefter. Komplikationer i form af andre infektioner, f.eks. 

lungebetændelse, kan støde til. En alvorlig, men sjælden komplikation er 

hjernebetændelse. 

 

Der går 8 - 11 dage fra smitte til de første symptomer viser sig og 13 - 14 

dage fra smitte til udslæt fremkommer. Patienter kan smitte fra de første 

symptomer viser sig indtil 5 dage efter fremkomst af udslæt og er mest smit-

somme lige før udslættet tilkommer.  

 

Hvad du skal gøre 

Opstår der symptomer på mæslinger inden for de nærmeste uger, kontaktes 

den praktiserende læge eller vagtlæge telefonisk. Der oplyses om, at man 

muligvis har været udsat for mæslinger, så der kan aftales en mødetid / -

sted, hvor der ikke er risiko for, at andre kan smittes. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Jeppe Nørgaard Rasmussen 

Overlæge 


